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                                     ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ                                                                             

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Το σωματείο μας πραγματοποίησε με επιτυχία τη μονοήμερη εκδρομή που έγινε το Σάββατο 1 

Απριλίου και είχε προορισμό την πανέμορφη κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων, την Κόνιτσα. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική 

από μέρος των συναδέλφων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους και με ευχάριστη διάθεση, απόλαυσαν το μαγευτικό τοπίο 

της διαδρομής, τα υπέροχα αξιοθέατα που επισκέφτηκαν και ξέφυγαν έστω και για λίγο από την καθημερινή ρουτίνα. 

Αναχωρήσαμε με πολύ κέφι, περίπου 7:15 το πρωί από το διοικητήριο με τα δύο λεωφορεία του ταξιδιωτικού γραφείου 

«ΒΛΑΧΟΣ». Πριν τα Γιάννενα κάναμε μια ολιγόλεπτη στάση για ένα καφέ και συνεχίσαμε για να επισκεφτούμε το στρατιωτικό 

μουσείο πολέμου με εκθέματα από το 1940-41, το οποίο βρίσκεται στο Καλπάκι.  Ένας τόπος πολύ γνωστός από τις ηρωικές 

μάχες που έγιναν εκεί στην πρώτη φάση του ελληνοιταλικού πολέμου, στις οποίες οι λιγοστές Ελληνικές δυνάμεις πέτυχαν με 

τη σθεναρή τους αντίσταση να αποτρέψουν την διείσδυση της φασιστικής Ιταλίας στο χώρο της Ηπείρου. Ξεναγηθήκαμε από 

έναν στρατιώτη στο χώρο του μουσείου, ένας μικρός χώρος αλλά πολύ υποβλητικός, καθώς τα εντυπωσιακά εκθέματα  μάς 

ταξίδεψαν στο χρόνο. Ανάμεσά τους πυροβόλα μεγάλου διαμετρήματος, φορητός οπλισμός, φωτογραφίες, μετάλλια ,στολές, 

χάρτες και άλλα αντικείμενα της εποχής. Αισθανθήκαμε μεγάλη συγκίνηση αλλά και εθνική υπερηφάνεια κατά την προβολή 

ντοκιμαντέρ και τη γραφική αναπαράσταση, για το χρονικό και τις μάχες του ελληνοιταλικού πολέμου. Μέσα από μια υπέροχη 

διαδρομή έχοντας τον Αώο ποταμό στα δεξιά μας και ένα φανταστικό τοπίο, φτάσαμε στην επόμενη στάση μας, στη μονή  

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης. Ένα μοναστήρι, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κτισμένο τον  7ο αιώνα από 

τον Κων/νο Δ΄ τον Πωγωνάτο.   Φτάνοντας στην Κόνιτσα, το τοπίο γινόταν πιο εντυπωσιακό. Η Κόνιτσα είναι χτισμένη 

αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, δίπλα από τον ποταμό Αώο. Αγναντεύει στο βάθος την κοιλάδα όπου 

σμίγουν ο Αώος με το Βοϊδομάτη και πίσω της υψώνονται οι επιβλητικές κορυφές του Σμόλικα. Ο Σμόλικας, διαθέτει πολλές 

κορυφές με υψόμετρο πάνω από 1.600 μέτρα, μιας και είναι το δεύτερο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψόμετρο 2.637 

μέτρα. Στις βουνοκορφές του Σμόλικα και των άλλων δύσβατων  ορεινών όγκων της Πίνδου γράφτηκαν οι ένδοξες σελίδες της 

ιστορίας μας στο έπος του 1940. Στις ίδιες βουνοκορφές το 1948, γράφτηκαν και άλλες ένδοξες σελίδες. Εκεί με  αυταπάρνηση 

και ηρωισμό οι μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας(ΔΣΕ) , έδωσαν σκληρότατες και άνισες μάχες, 

κυρίως στη βουνοκορφή « Κλέφτης» με των κατά πολύ υπέρτερων δυνάμεων του κυβερνητικού στρατού και των ξένων 

συμμάχων του. Μετά το φαγητό και την περιπλάνηση στο κέντρο της κωμόπολης επισκεφτήκαμε το πασίγνωστο μονότοξο 

Γεφύρι της Κόνιτσας. Είναι χτισμένο στο τέλος της χαράδρας του Αώου ποταμού. Η τοποθεσία που βρίσκεται είναι μαγευτική, 

με τον Αώο να ρέει κάτω από την καμάρα του και το φαράγγι του Αώου να εντυπωσιάζει με την απίστευτη φυσική ομορφιά 

του. Έχοντας συλλέξει αμέτρητες εικόνες στις φωτογραφικές μας μηχανές και με έντονο ενθουσιασμό για τις ομορφιές και την 

πλούσια ιστορική κληρονομιά τις πατρίδα μας πήραμε το δρόμο της επιστροφής .                                             Θοδωρής Θερμός 

                                    ¨κρίση προσανατολισμού¨ της ΕΕ                                                                               

Μετά από το παραμύθι της σύγκλησης και της ευημερίας σε σχέση με την ¨κρίση προσανατολισμού¨ της ΕΕ, που 

έντεχνα προωθούσαν με κροκοδείλια δάκρυα Κυβέρνηση και όλα τα Αστικά Κόμματα, τώρα σπέρνουν για άλλη μια 

φορά την αυταπάτη και  κοροϊδεύουν λαό και εργαζόμενους ότι η λυκοσυμμαχία της ΕΕ μπορεί να γίνει καλή και να 

διορθωθεί προς το όφελος των λαών. Όμως η πραγματικότητα είναι ωμή και σκληρή, οι τάσεις και οι σχεδιασμοί 

που ετοιμάζονται για μια ¨ΕΕ πολλών ταχυτήτων¨, φανερώνει το πρόσωπο και τον χαρακτήρα της. Είναι μία Ένωση 

Καπιταλιστικών Κρατών που ενωμένα προωθούν αντιλαϊκές πολιτικές και την ίδια στιγμή τρώγονται μεταξύ τους 

για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων. Η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που υπάρχει από τους 

εργαζόμενους και το λαό, αλλά και από κάθε λαό δεν πρέπει να γίνει η παγίδα στους σχεδιασμούς ανάπτυξης για 

τα οικονομικά συμφέροντα των καπιταλιστών, πρέπει η δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε ορμητήριο οργάνωσης και 

αγώνων για την ανατροπή όλων αυτών των σχεδιασμών και των αντιλαϊκών πολιτικών.          Λάμπρος Κατσούλας   
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                    Μαχητικό συλλαλητήριο στα Γιάννενα για την Υγεία                                                                                  

Την Τρίτη 25 του Απρίλη πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα 

πανηπειρωτικό,  μαχητικό συλλαλητήριο για την υγεία, που 

συνδιοργανώθηκε από τα εργατικά κέντρα της περιοχής, Ιωαννίνων, 

Άρτας, Λευκάδας – Βόνιτσας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, από τα 

σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία Πρέβεζας, Λευκάδας, 

Κέρκυρας, Άρτας, Προνοιακών Ιδρυμάτων Ηπείρου, Ιδιωτικής Υγείας 

Ιωαννίνων, Φαρμακοϋπαλλήλων Ιωαννίνων. Συμμετείχαν  τα 

σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Επισιτισμού, Οικοδόμων, σωματεία από τους ΟΤΑ, φοιτητικοί σύλλογοι καθώς 

εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα από την ευρύτερη περιοχή. Στη συγκέντρωση εκτός των άλλων ομιλητών  

χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Λευκάδας Χρήστος Βεργίνης, που 

τόνισε:   «Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια δράσεων, από τα ταξικά σωματεία που συσπειρώνονται 

στο ΠΑΜΕ, ανάδειξης και διεκδίκησης λύσεων στα προβλήματα της υγείας στην περιοχή. Έρχεται σε συνέχεια του 

μεγάλου συλλαλητηρίου στην Πρέβεζα που συμμετείχαν δεκάδες υγειονομικοί, εργάτες, λαός, γιατί η υπόθεση της 

υγείας δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς. Αφορά πρωτίστως τις λαϊκές οικογένειες». Σε άλλο σημείο ο ομιλητής, 

ανάφερε ότι, «το καπιταλιστικό κέρδος είναι η αιτία της τραγικής κατάστασης που βιώνουν υγειονομικοί, ασθενείς 

και λαός και αυτό πρέπει να ξεριζωθεί. Το ζήτημα της υγείας είναι πρωτίστως πολιτικό. Είναι ταξική επιλογή η 

στρατηγική που υλοποιείται χρόνια τώρα. Αυτό αποδεικνύεται από τις προτεραιότητες και αυτής της κυβέρνησης, 

που μπουκώνει με εκατ. ευρώ τους επιχειρηματίες, τους απαλλάσσει από φόρους, την ίδια ώρα που ληστεύει τους 

παραγωγούς όλου του πλούτου, δηλαδή το λαό. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της ΕΕ και υπηρετούν τα συμφέροντα 

των επιχειρηματιών». Και κατέληξε λέγοντας: «Βαδίζουμε στο δρόμο που μπορεί να φαντάζει δύσκολος. Έχει 

συσσωρευτεί όμως, πολύ μεγάλη πείρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και μαγικές 

λύσεις. Απαιτεί εμείς οι ίδιοι να βάλουμε τη σφραγίδα των εξελίξεων προς όφελος μας. Σε αυτό το δρόμο θα 

κερδίζουμε δικαιώματα αλλά και θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας σε αποκλειστικά 

δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, μόνιμη και σταθερή δουλειά χωρίς ανεργία. Με πολιτισμό 

και αθλητισμό σε μια εποχή με ασύλληπτα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα που τώρα καταστρέφονται γιατί δεν 

μπορούν να μπουν στην παραγωγή, διότι δε αποφέρουν το μέγιστο κέρδος στους καπιταλιστές».            Το ΔΣ    

                                       Αποφάσεις  Δ.Σ. από τα Πρακτικά συνεδριάσεων                                                                                                              

11/03/2017, 8ο έκτακτο συμβούλιο: 1ο θέμα, α) αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή για την 

αξιολόγηση που έχουν προκηρύξει, ΠΟΕ ΟΤΑ και ΑΔΕΔΥ, β) ενημέρωση όλων των συναδέλφων για την αξιολόγηση. 

2ο θέμα, α) αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την εκδρομή στην Κόνιτσα.  β) Αποφασίσαμε τα μέλη του σωματείου 

και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο και οι συμβασιούχοι να συμμετέχουν δωρεάν, ένα αντίτιμο των επτά (7) ευρώ 

ορίσαμε να υπάρχει για τους συνοδούς των συναδέλφων. 2/04/2017, 8ο τακτικό συμβούλιο: 1ο θέμα, 

αποφασίσαμε να κάνουμε επαφές με Διευθυντές και Προϊστάμενους που είναι αξιολογητές και α) να τους 

καταθέσουμε τις θέσεις του σωματείου, β) να τους καλέσουμε να μην προχωρήσουν σε καμία αξιολόγηση.                      

2ο θέμα, έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την τροποποίηση του καταστατικού μας και για την Δικηγόρο κα 

Βάγια που ανέλαβε να το συντάξει. 20/04/2017, 8ο έκτακτο συμβούλιο: 1ο θέμα, αποφασίσαμε να γίνει ΓΣ με θέμα 

την αξιολόγηση, την Πέμπτη 27 του Απρίλη και ώρα 12.30. 2ο θέμα, α) απεργούμε-αγωνιστικά-μαζικά την 

Πρωτομαγιά, συμμετέχουμε στη συγκέντρωση στο Αη Μηνά οργανωμένα με πανό και ντουντούκα , με συνθήματα 

κατά της εκμετάλλευσης και κατά του πολέμου που γεννάει προσφυγιά. β) τιμάμε τους νεκρούς του Σικάγου και 

κάθε Αγωνιστή της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με εκδήλωση που θα διοργανώσει το σωματείο την Παρασκευή          

28/4 /2017, 6μμ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία, προβολή ταινίας, και 

παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από αγώνες προηγούμενων χρόνων για την Πρωτομαγιά, ακόμα η εκδήλωση 

θα είναι ανοικτή προς όλους και θα καλεστούν σωματεία, φορείς και τα τοπικά ΜΜΕ. 3ο θέμα, αποφασίστηκε 

ομόφωνα από το ΔΣ, το σωματείο να αγοράσει δικό του Projectors για την προβολή ταινιών που θα είναι χρήσιμος 

και σε μελλοντικές εκδηλώσεις μας. 
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              ΑΓΩΝΑ με τον ΑΓΩΝΑ Κτίστηκε το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ                    «Η 

εργατική πρωτομαγιά εγεννήθη από την πάλην της εργατικής τάξεως διά την διεκδίκησιν του οκταώρου εργασίας. 

Και είναι ηλικίας 60 ετών. Εγεννήθη, ακριβώς, την 1η Μαίου 1886, εις το Σικάγον. Επεκράτησε δε να λέγεται και 

“Κόκκινη Πρωτομαγιά”, διότι η πρώτη οργανωμένη εργατική εκδήλωσις υπήρξε μία ημέρα αίματος και θανάτου», 

γράφει η εφημερίδα «Σημερινή» 30 Απριλίου του 1946. Τον Οκτώβριο του 1884 σε συνέδριο της στο Σικάγο,  η  

Αμερικανική Ομοσπονδία των Εργατικών Ενώσεων, υιοθέτησε το σύνθημα 8-8-8, δηλαδή: «Οκτώ ώρες εργασία, 

οκτώ ώρες ανάπαυσις, μόρφωσις και ψυχαγωγία, οκτώ ώρες ύπνος» και όρισε την 1η Μαΐου 1886 ως ημέρα 

γενικής απεργίας. Και συνεχίζει: «Αι Εργατικαί Ενώσεις προητοιμάζοντο εντατικώς δια την “μεγάλην ημέραν” και το 

εργατικό κίνημα προσέλαβε τοιαύτην έκτασιν, ώστε πολλοί εργοδόται εδέχοντο εκ των προτέρων την συμφωνίαν 

των 8 ωρών. Την οριοθετειθείσαν ημέραν εξερράγησαν 5.000 απεργίαι και έλαβον χώραν επιβλητικαί διαδηλώσεις 

εις όλας τας μεγάλας πόλεις της Αμερικής». «Η 1η του Μάη ήταν μια θαυμάσια μέρα. Ο παγωμένος άνεμος της 

λίμνης, που συχνά ήταν πολύ διαπεραστικός την άνοιξη, ξαφνικά έπεσε και είχε βγει ένας δυνατός ήλιος. Όλα ήταν 

ήσυχα, τα εργοστάσια άδεια, οι αποθήκες κλειστές, τα φορτηγά βαγόνια αχρησιμοποίητα, οι δρόμοι  έρημοι, οι 

οικοδομές παρατημένες, δεν έβγαινε καπνός από τα φουγάρα των εργοστασίων και οι μάντρες των ζώων ήταν 

σιωπηλές. Ήταν Σάββατο, εργάσιμη μέρα. Ομως οι εργάτες γελώντας, κουβεντιάζοντας και ντυμένοι με τα καλά 

τους, κατευθύνονταν μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, στη λεωφόρο Μίτσιγκαν. Ο δρόμος είχε αποκτήσει 

ατμόσφαιρα γιορτής… Έξω από τον κύριο όγκο της διαδήλωσης και στους γειτονικούς δρόμους ήταν παραταγμένοι 

λόχοι αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων, έτοιμοι να επιβάλουν “το νόμο και την τάξη”. Σε στρατηγικά σημεία, στις 

στέγες, ήταν μαζεμένοι αστυνομικοί, Πίνκερτον και αξιωματικοί της εθνοφρουράς, κρατώντας όπλα και άλλα 

σύνεργα πολέμου. Στους στρατώνες, 1.350 εθνοφρουροί με στολή, οπλισμό και πολυβόλα περίμεναν το σύνθημα 

για να δράσουν. Σε ένα κεντρικό κτίριο γραφείων μαζεύτηκαν ηγετικά στελέχη της Επιτροπής Πολιτών. Συνεδρίαζαν 

όλη την ημέρα και έπαιρναν αναφορές από έξω για την επικείμενη σύγκρουση. Αυτοί ήταν το γενικό επιτελείο που 

συντόνιζε τη μάχη για τη διάσωση του Σικάγου από το κομμουνιστικό οχτάωρο», διαβάζουμε από το βιβλίο «Η 

άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ» (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή).  Λίγες ώρες αργότερα, 10.000 

απεργοί συγκεντρώθηκαν έξω από το εργοστάσιο γεωργικών εργαλείων του «Μακ Κόρμικ» για να εμποδίσουν 

απεργοσπάστες.  Αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία που πυροβολεί πισώπλατα όποιον εργάτη βρει 

μπροστά της. Ακολουθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική βία, στην Χέιμαρκετ.  Επικεφαλής ο 

Αύγουστος Σπις, o Σαμουήλ Φίλντεν και Αλμπερ Πάρσον οι οποίοι εκτοξεύουν πύρινους λόγους. «Ξαφνικά ένα 

κόκκινο φως έλαμψε και ακούστηκε μια τρομερή έκρηξη. Κάποιος είχε ρίξει μια βόμβα. Ακολούθησε φοβερή 

σύγχυση. Η αστυνομία πυροβολούσε άγρια προς όλες τις κατευθύνσεις, άνθρωποι έπεφταν στη γη, πολλοί είχαν 

τραυματιστεί, άλλοι έτρεχαν, έβριζαν, βογκούσαν καθώς τους ποδοπατούσαν ή τους χτυπούσαν με τα γκλομπ οι 

μανιασμένοι αστυνομικοί, ένας από τους οποίους είχε σκοτωθεί και εφτά ήταν βαριά τραυματισμένοι. Την άλλη 

μέρα το Σικάγο και όλη η χώρα είχαν μεταμορφωθεί σε ένα τέρας που διψούσε για εκδίκηση. Ένας χαρακτηριστικός 

τίτλος ούρλιαζε: ΤΩΡΑ ΑΙΜΑ!.. Μια βόμβα που ρίχτηκε στις γραμμές της αστυνομίας εγκαινιάζει το έργο του 

θανάτου». Ο Σπις με τον Πάρσον συλλαμβάνονται. Μαζί και τρεις ακόμη επικεφαλής των διαδηλώσεων, οι Λουίς 

Λιγκ, Τζωρτζ Εγκελ και Αντολφ Φίσερ. Θανατική καταδίκη τους περιμένει. Η απολογία του Σπις, είναι 

ιστορική: «Κύριοι δικασταί, αν σκέπτεσθε σοβαρώς ότι με τις κρεμάλες μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα, που 

εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένων από την καταπίεσιν εργατών προς την εξέγερσιν, είσθε, μα την αλήθεια, 

«πτωχοί τω πνεύματι». Τότε, θα μας κρεμάσετε με το δίκηο σας. Έπειτα, αυτό είναι το καλύτερο που έχετε να 

κάμετε. Κρεμάστε μας! Αλλά, η κατάληξις, ποια θα είναι; Εάν δεν την βλέπετε, εγώ σας την αγγέλλω. Γύρω σας, 

κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές σας, θεριεύει μια φωτιά. Το έδαφος σαλεύει κάτω από τα 

πόδια σας. Βαδίζετε, κυριολεκτικώς, επάνω σε μια υπόγεια φωτιά. Θέλετε να την αγνοήτε;  Δεν θα την αποφύγετε. 

Θέλετε να απαλλαγήτε, άπαξ δια παντός, από όλους τους "συνωμότας";  Απαλλαγήτε από τους αυθέντας της 

βιομηχανίας, οι οποίοι εδημιούργησαν την ανήθικον περιουσίαν των από το κλεμμένο αντίτιμον της εργασίας που 

δεν επληρώθη. Καταργήσατε τον εαυτό σας Κύριοι Προνομιούχοι. Διατί; Διότι σεις, με την συμπεριφοράν σας, είσθε 

οι πρώτοι υποκινηταί της επαναστάσεως. Καταργήσατε την αρπαγήν και την λεηλασίαν, Κύριοί μου. Αλλά, αυτή 

είναι η απασχολησίς σας. Είναι η ανήθικος αποστολή μιας εκατοντάδος ανθρώπων, οι οποίοι προτιμούν ν’ 

απολαμβάνουν το παν, χωρίς να κάμνουν τίποτε...» Η δίκη τους έγινε στις 21 Ιουνίου με δικαστή τον Τζόζεφ Ε. 

Γκάρι.   


